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แบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยที่ 1 หลักการของระบบคอมพิวเตอร์ 

ค าชี้แจง  
1. แบบทดสอบท้ังหมดมี 15 ข้อ คิดเป็นคะแนน 15 คะแนน 
2. ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงค าตอบเดียวแล้วท าเครื่องหมายกากบาท (X)  
    ลงในกระดาษค าตอบ 
3. แบบทดสอบมี 4 ตัวเลือก คือ ก, ข, ค,  และ ง  
4. ใช้เวลาในการท าแบบทดสอบ 15 นาที 

 
1. องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยอะไรบ้าง 

ก. ฮาร์ดแวร์ และโปรแกรม 
ข. ฮาร์ดแวร์ โปรแกรม บุคลากร และข้อมูล 
ค. ฮาร์ดแวร์ โปรแกรม ข้อมูล และโปรแกรมเมอร์ 
ง. ฮาร์ดแวร์ โปรแกรม ข้อมูลและกระบวนการท างาน 

2. หน่วยประมวลผลกลาง หรือซีพียู จัดอยู่ในส่วนใดของระบบคอมพิวเตอร์ 
ก. ฮาร์ดแวร์ ข. โปรแกรม 
ค. อุปกรณ์ต่อพ่วง ง. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลส ารอง  

3. ข้อใดอธิบายความหมายของ ระบบคอมพิวเตอร์ ได้ถูกต้องท่ีสุด  
ก. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีมองเห็นและจับต้องสัมผัสได้ท้ังหมด 
ข. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีความสามารถในการประมวลผลแบบอัตโนมัติ 
ค. ขั้นตอนการปฏิบั ติงานท่ีมีการก าหนดอย่างชัดเจนไม่ว่าจะอยู่ ในรูปของเอกสาร ส่ือ  

อิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการอื่น ๆ 
ง. อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ ท่ีเช่ือมการท างานเข้าด้วยกัน โดยได้มีการก าหนด

ค าส่ัง ชุดค าส่ัง และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ท าหน้าท่ีประมวลผลข้อมูล
โดยอัตโนมัต ิ

4. ฮาร์ดแวร์ในข้อใด ท าหน้าท่ีเป็นจุดศูนย์กลางในการเช่ือมต่อฮาร์ดแวร์อื่น ๆ เข้าด้วยกัน 
ก. เคส ข. แรม 
ค. ซีพียู ง. เมนบอร์ด 

5. ระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 จัดเป็นโปรแกรมประเภทใด 
ก. โปรแกรมประยุกต์ ข. โปรแกรมยูทิลิต้ี 
ค. โปรแกรมระบบ ง. ดีไวซ์ไดร์ฟเวอร์ 
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6. โปรแกรมควบคุมการท างานของพริ้นเตอร์ จัดเป็นโปรแกรมประเภทใด 
ก. โปรแกรมประยุกต์ ข. โปรแกรมยูทิลิต้ี 
ค. โปรแกรมระบบ ง. ดีไวซ์ไดร์ฟเวอร์ 

7. ระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 มีหน้าท่ีส าคัญอย่างไร 
ก. เก็บข้อมูลส ารองของระบบคอมพิวเตอร์ 
ข. แสดงผลข้อมูลท่ีผ่านการประมวลผลแล้ว 
ค. ประมวลผลข้อมูลท่ีได้จากขั้นตอนการน าเข้าข้อมูล 
ง. เป็นตัวกลางในการให้ผู้ใช้สามารถติดต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ 

8. โปรแกรมประเภทใด ท าหน้าท่ีบีบอัดข้อมูลให้มีขนาดเล็กเพื่อสะดวกในการจัดเก็บ  
ก. ยูทิลิต้ี ข. เบราว์เซอร์ 
ค. ดีไวซ์ไดร์ฟเวอร์ ง. ระบบปฏิบัติการ 

9. สมปองมีหน้าท่ีปูอนข้อมูลประจ าวันเข้าสู่ระบบ และปฏิบัติงานตามข้ันตอนในคู่มือท างาน เพื่อให้
ระบบพิมพ์รายงานผลการด าเนินงานประจ าวันแก่ผู้จัดการ “สมปอง” เป็นบุคลากรด้านใดท่ี
เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 
ก. ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ข. ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ 
ค. ผู้ดูแลระบบเน็ตเวิร์ก ง. นักวิเคราะห์ระบบ 

10. เมื่อมีการน าระบบ Input, Processing, Output และ Storage เข้าด้วยกันเรียกว่าอะไร 
ก. วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ ข. วงจรการประมวลผลข้อมูล 
ค. ระบบคอมพิวเตอร์ ง. ระบบปฏิบัติการ 

11. คอมพิวเตอร์ประเภทใดต่อไปนี้ ท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด 
ก. มินิคอมพิวเตอร์ ข. ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ 
ค. โน๊ตบุ๊คคอมพิวเตอร์ ง. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ 

12. คอมพิวเตอร์ข้อใดต่อไปนี้ จัดอยู่ในประเภทคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
ก. มินิคอมพิวเตอร์ ข. ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ 
ค. โน๊ตบุ๊คคอมพิวเตอร์ ง. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ 

13. หน่วยความจุตามข้อใด ท่ีมีปริมาณสูงท่ีสุด 
ก. TB ข. GB 
ค. MB ง. KB 

14. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ 
ก. มีความเร็วสูง ข. มีความแม่นย า 
ค. มีความน่าเช่ือถือ ง. มีความคิดสร้างสรรค์ 
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15. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ถูกต้องท่ีสุด 
ก. ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความรู้ 
ข. ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีคุณธรรม 
ค.  ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
ง. ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความรู้ ความมีคุณธรรม 
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หน่วยที่ 1 
หลักการของระบบคอมพิวเตอร์  

(Computer System) 
======================================================= 

สาระส าคัญ 
คอมพิวเตอร์มีเทคโนโลยีและการท างานคือ จากรับข้อมูลทางหน่วยน าเข้าข้อมูล ซึ่งข้อมูล

หรือค าส่ังต่าง ๆ ท่ีน าเข้าถูกเก็บไว้ท่ีหน่วยความจ า จากนั้นก็จะถูกน าไปประมวลผลโดยหน่วย
ประมวลผลกลาง แล้วน าผลท่ีได้จากการประมวลผลมาเก็บไว้ในหน่วยความจ า พร้อมท้ังแสดงออก
ทางหน่วยแสดงผลข้อมูล ดังนั้นการท างานของระบบคอมพิวเตอร์จึงประกอบด้วย 4 ส่วนด้วยกัน 
ได้แก่ หน่วยน าเข้าข้อมูล หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจ า และหน่วยแสดงผลข้อมูล 
 
สาระการเรียนรู้ 

1. ระบบคอมพิวเตอร์ 
2. ประเภทของคอมพิวเตอร์ 
3. หลักการท างานของคอมพิวเตอร์ 
4. คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ 
5. การน าคอมพิวเตอร์ไปใช้งาน 
6. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

1. บอกความหมายของระบบคอมพิวเตอร์ได้ 
2. บอกองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ได้ 
3. บอกประเภทของคอมพิวเตอร์ได้ 
4. อธิบายหลักการท างานของคอมพิวเตอร์ได้ 
5. บอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ได้ 
6. บอกการน าคอมพิวเตอร์ไปใช้งานได้ 
7. บอกความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
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1. ความหมายของระบบคอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ (Computer) มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 

หมายถึง เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ท าหน้าท่ีเสมือนสมองกล ใช้ส าหรับแก้ปัญหาต่าง ๆ ท้ังท่ี
ง่ายและซับซ้อน โดยวิธีทางคณิตศาสตร์ 

คอมพิวเตอร์ หมายถึง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีความสามารถในการประมวลผลแบบ
อัตโนมัติ เมื่อรับค าส่ังหรือข้อมูลเข้ามาทางอุปกรณ์น าเข้า ประมวลผลจนได้ผลลัพธ์หรือสารสนเทศ
ตามท่ีต้องการและแสดงผลลัพธ์ออกมาทางอุปกรณ์แสดงผล อีกท้ังยังสามารถจัดเก็บข้อมูลหรือ
สารสนเทศเหล่านั้นลงในส่ือจัดเก็บข้อมูล เช่น ฮาร์ดดิสก์ แฟลชไดร์ฟ เป็นต้น  

ระบบ (System) หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการก าหนดอย่างชัดเจนอาจจะอยู่ในรูป
ของเอกสาร ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามท่ีต้องการ มีองค์ประกอบ
คือ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลปูอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน  

ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System) หมายถึง ชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อ
เข้าด้วยกันและสามารถท างานร่วมกันได้ โดยมีการก าหนดชุดค าส่ังหรือโปรแกรมควบคุม เพื่อให้ชุด
อุปกรณ์ท าหน้าท่ีประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติและได้ผลลัพธ์ตามท่ีต้องการ โดยมีขั้นตอนคือ น าเข้า
ข้อมูล ประมวลผลข้อมูล แสดงผลลัพธ์ และข้อมูลปูอนกลับ  

 
2. องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 
 คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีต้องท างานเป็นระบบ ดังนั้น ส่วนประกอบแต่ละ
องค์ประกอบจะต้องท างานสัมพันธ์กันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  ซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย
องค์ประกอบส าคัญ 4 ส่วน ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ โปรแกรม บุคลากร และข้อมูล ดังภาพท่ี 1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1.1 : ระบบคอมพิวเตอร์ 

ที่มา : ชูเกียรติ คันฉ่อง, 2559 

ฮาร์ดแวร์ 

โปรแกรม 

บุคลากร 

ข้อมูล 
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2.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 
ฮาร์ดแวร์ หมายถึง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีมองเห็นและจับต้องสัมผัสได้ ประกอบด้วย 

เคส เมนบอร์ด ฮาร์ดดิสก์ ซีพียู แรม แหล่งจ่ายไฟหรือเพาว์เวอร์ซัพพลาย ซีดี/ดีวีดี ไดร์ฟ และอุปกรณ์
ต่อพ่วงอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น คีย์บอร์ด เมาส์ จอภาพ เครื่องพิมพ์ ล าโพง เป็นต้น ซึ่งฮาร์ดแวร์นั้น ๆ
จะไม่สามารถท างานด้วยตัวเองได้ ต้องน าฮาร์ดแวร์เหล่านั้นมาเช่ือมต่อเข้าด้วยกัน โดยมีเมนบอร์ด
เป็นจุดศูนย์กลางในการเช่ือมต่อเพื่อใหฮ้าร์ดแวร์ท างานร่วมกันเป็นระบบเรียกว่า ระบบคอมพิวเตอร์ 
โดยมีโปรแกรมระบบปฏิบัติการควบคุมให้ฮาร์ดแวร์ท างานร่วมกันเพื่อท างานด้านต่าง ๆ ตามความ
ต้องการของผู้ใช้งาน 

 

ฮาร์ดแวร์ของระบบคอมพิวเตอร์ แบ่งตามการท างานได้เป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
2.1.1 อุปกรณ์น าเข้าข้อมูล (Input Device)  

ท าหน้าท่ีในการน าเข้าข้อมูลหรือค าส่ัง เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น คีย์บอร์ด 
เมาส์ ไมโครโฟน สแกนเนอร์ เป็นต้น 

2.1.2 หน่วยประมวลผลกลางหรือซีพียู (CPU : Central Processing Unit)  
ท าหน้าท่ีในการท างานตามค าส่ังท่ีบรรจุอยู่ในตัวซีพียู ประมวลผลข้อมูลใน

ลักษณะของการค านวณและเปรียบเทียบ โดยรับข้อมูลจากหน่วยน าเข้าข้อมูลแล้วท าการประมวลผล 
และจัดเก็บข้อมูลไว้ที่หน่วยเก็บข้อมูล และท าการส่งผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลออกสู่หน่วยแสดงผล
ให้ผู้ใช้ต่อไป 

2.1.3 หน่วยเก็บข้อมูล (Storage Device)  
แบ่งตามหน้าท่ีได้เป็น 2 ประเภท คือ 
1) หน่วยเก็บข้อมูลหลักหรือหน่วยความจ าหลัก (Primary Storage หรือ Main 

Memory) ท าหน้าท่ีเก็บโปรแกรมหรือข้อมูลท่ีรับมาจากหน่วยน าเข้าข้อมูลเพื่อเตรียมส่งให้กับหน่วย
ประมวลผลกลางเพื่อท าการประมวลผล และรับผลลัพธ์ท่ีได้จากการประมวลผลเพื่อส่งออกหน่วย
แสดงผล อาจแยกได้เป็น 2 ชนิด คือ แรม (RAM : Random Access Memory) ท่ีสามารถอ่านและ
เขียนข้อมูลได้ในขณะท่ีเปิดเครื่องอยู่แต่เมื่อปิดเครื่องข้อมูลในแรมจะหายไป และรอม (ROM : Read 
Only Memory) เป็นหน่วยความจ าท่ีอ่านได้อย่างเดียว เช่น ไบออส (BIOS : Basic Input Output 
System) เป็นโปรแกรมฝังไว้ใช้ตอนบู๊ตเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์เริ่มต้นท างาน เป็นต้น 

2) หน่วยเก็บข้อมูลส ารอง (Secondary Storage) เป็นหน่วยท่ีท าหน้าท่ีจัดเก็บ
ข้อมูลหรือโปรแกรมต่าง ๆ ท่ีจะปูอนเข้าสู่หน่วยความจ าหลักภายในเครื่อง ก่อนท าการประมวลผล 
และเก็บผลลัพธ์จากการประมวลผล ข้อมูลภาพ ข้อมูลเพลง ไฟล์ท่ีถูกบันทึกด้วยโปรแกรมต่าง ๆ ซึ่ง
ข้อมูลจะยังคงเก็บอยู่แม้ว่าจะเปิดหรือปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ตาม เช่น ฮาร์ดดิสก์ แฟลชไดร์ฟ แผ่น
ซีดี/ดีวีด ีเมมโมรี่การ์ด เป็นต้น  
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บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ (People Ware) 

 

 
 

 
 
 

 

 
(ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ นักเขียนโปรแกรม) 

 

โปรแกรมประยุกต ์(Application Program) 
 

 

 
 
 

 

(โปรแกรมส านักงาน ดูหนัง ฟังเพลง เบราส์เซอร์อินเตอร์เน็ต) 

 

โปรแกรมระบบ (System Program) 
 
 
 

(ระบบปฏบิัติการ ยูทิลิต้ี ดีไวซ์ไดร์ฟเวอร์) 

 

2.1.4 อุปกรณ์แสดงผล (Output Device) ท าหน้าท่ีในการแสดงผลลัพธ์ท่ีได้จากการ
ประมวลผลเพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้ เช่น จอภาพ เครื่องพิมพ์ ล าโพง เป็นต้น 

 
2.2 โปรแกรม (Program) 
 โปรแกรม หรือซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึง ชุดค าส่ังท่ีเขียนหรือพัฒนาเพื่อควบคุม

ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ใหท้ างานร่วมกันได้ และเพื่อใช้งานด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะตามท่ีผู้ใช้ต้องการ 
แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

2.2.1 โปรแกรมระบบ (System Program)  
ท าหน้าท่ีเป็นตัวกลางในการท าให้โปรแกรมประยุกต์ติดต่อกับฮาร์ดแวร์ของ

คอมพิวเตอร์และเตรียมส่วนติดต่อกับบุคลากรทางคอมพิวเตอร์ ดังภาพท่ี 1.2 โดยจะท างานอยู่
เบ้ืองหลัง ท าหน้าท่ีจัดสรรทรัพยากรของคอมพิวเตอร์และจัดการการท างานของโปรแกรมต่าง ๆ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.2 : โปรแกรมระบบ 
ที่มา : นายชูเกียรติ คันฉ่อง, 2559 

 
1) โปรแกรมระบบปฏิบัติการ หรือเรียกว่า โอเอส (Operating System : OS) 

คือโปรแกรมท่ีท าหน้าท่ีจัดการและควบคุมการท างานร่วมกันของฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ 

ฮารด์แวร ์(Hardware) 
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ท างานร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ และจัดเตรียมส่วนติดต่อระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์ โปรแกรม
ระบบปฏิบัติการท่ีนิยมใช้ในปัจจุบันดังภาพท่ี 1.3 เช่น Windows 8.1 (วินโดว์ 8.1), Windows 10 
(วินโดว์ 10), Unix (ยูนิกส์), Linux (ลินุกส์), Mac OS (แม๊ค โอเอส) เป็นต้น 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
ภาพที่ 1.3 : โปรแกรมระบบปฏิบัติการหรือโอเอส 

ที่มา : https://i1.wp.com/help.x-cart.com/images/1/1d/OS_logos.png 
 

2) โปรแกรมยูทิลิต้ี (Utility Program) หรือโปรแกรมอรรถประโยชน์ ท าหน้าท่ี
จัดการทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ ช่วยท าให้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ท างานเร็วขึ้นดังภาพท่ี 1.4 เช่น โปรแกรมจัดเรียงข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์ใหม่ โปรแกรม
ยกเลิกการติดต้ังโปรแกรม โปรแกรมบีบอัดไฟล์ โปรแกรมส ารองข้อมูล เป็นต้น 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.4 : โปรแกรมยูทิลิต้ี 
ที่มา : http://nanat1997.weebly.com/uploads/6/0/0/4/60046191/4987163_orig.png 

 

3) ดีไวซ์ไดร์ฟเวอร์ (Device Driver) เป็นโปรแกรมมีหน้าท่ีควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ให้ท างานสอดคล้องกันโดยไม่เกิดข้อผิดพลาด เช่น ควบคุมฮาร์ดดิสก์ การ์ดจอ เมาส์ เป็นต้น 



10 
 

 

2.2.2 โปรแกรมประยุกต์ (Application Program)  
เป็นโปรแกรมท่ีเขียนหรือพัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานด้านใดด้านหนึ่ง โดยเฉพาะตามท่ี

ผู้ใช้ต้องการ เช่น ไมโครซอร์ฟ ออฟฟิส (Microsoft Office) ท่ีส านักงานใช้ส าหรับจัดการงานด้านการ
จัดท าเอกสาร การค านวณ การน าเสนอ การจัดการฐานข้อมูล เป็นต้น ดังภาพท่ี 1.5 หรือใช้ในการ
ส ารวจและค้นหาข้อมูลสารสนเทศบนระบบอินเทอร์เน็ต เช่น Microsoft Internet Explorer, 
Google Chrome, Mozilla Firefox เป็นต้น 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 1.5 : โปรแกรมไมโครซอร์ฟ ออฟฟิส 

ที่มา : https://fhphisuttida.files.wordpress.com/2014/09/ms-office-2010.jpg 
 

2.3 บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ (People Ware)  
คอมพิวเตอร์จะต้องใช้บุคลากรในการส่ังให้เครื่องคอมพิวเตอร์ท างานซึ่งสามารถแบ่งได้

หลายระดับ โดยจะท างานเพื่อให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ท างานร่วมกับฮาร์ดแวร์และโปรแกรม ดังภาพท่ี 1.6 แบ่งได้ดังนี้ 

2.3.1 ยูสเซอร์ (User)  
ยูสเซอร์หรือผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ คือผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ระดับพื้นฐานท่ีมี

ลักษณะการใช้งานท่ัวไป เช่น งานธุรการ งานส านักงาน งานปูอนข้อมูล งานบริการลูกค้า เป็นต้น 
2.3.2 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ (Computer Technician)  

มีหน้าท่ีช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ท้ังด้านฮาร์ดแวร์
หรือด้านโปรแกรม ให้ทันท่วงทีเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถกลับมาใช้งานได้ในระยะเวลาท่ีเร็วท่ีสุด 
และจะต้องมีทักษะ ความช านาญ และประสบการณ์ในการแก้ปัญหา  

2.3.3 นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)  
มีหน้าท่ีวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้และผู้บริหารของหน่วยงาน ออกแบบ

กระบวนการท างานของโปรแกรมใหผู้้ใช้งานคอมพิวเตอร์ใช้งานโปรแกรมได้ง่ายและสะดวกท่ีสุด 
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2.3.4 โปรแกรมเมอร์ (Programmer)  
มีหน้าท่ีเขียนโปรแกรมซึ่งนักวิเคราะห์ระบบได้ออกแบบไว้ เพื่อสร้างระบบงาน

นั้นออกมาใหใ้ช้งานได้จริง ๆ  
2.3.5 ผู้ดูแลระบบเน็ตเวิร์ก (Network Administrator)  

มีหน้าท่ีดูแลและบริหารระบบเน็ตเวิร์กหรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น เช่น การติดต้ังระบบเครือข่าย การควบคุมสิทธิผู้ท่ีใช้งาน การปูองกันการบุกรุก
เครือข่าย เป็นต้น  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพที่ 1.6 : บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ 

ที่มา : http://home.dsd.go.th/hongsonskill/images/stories/new56/29012556p12.jpg 

 
2.3.6 เว็บมาสเตอร์ (Web Master)  

มีหน้าท่ีในการออกแบบ ให้ค าปรึกษา สร้าง ดูแล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์  
ให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีความสะดวกในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต เช่น สร้างเว็บไซต์ให้ลูกค้าเยี่ยมชมและ
ส่ังซื้อสินค้า สร้างบริการเว็บบอร์ด เป็นต้น   
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2.4 ข้อมูล (Data) 
ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงท่ียังไม่ผ่านการประมวลผล เช่น รายการส่ังซื้อสินค้าจากลูกค้า 

รายการส่งสินค้า ช่ือท่ีอยู่ลูกค้า ยอดขายในแต่ละวัน เป็นต้น ข้อมูลท่ีผ่านการประมวลผลแล้ว เรียกว่า 
สารสนเทศ โดยข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ในรูปแบบของไฟล์ (File) ข้อมูลอาจเป็นได้หลายชนิด เช่น 
ตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพ รูปถ่าย เป็นต้น 

 

3. ประเภทของคอมพิวเตอร์ 
ประเภทของคอมพิวเตอร์พิจารณาจากขนาดและขีดความสามารถของคอมพิวเตอร์เป็นหลัก 

ซึ่งแบ่งได้ 4 ประเภท ดังนี้ 
3.1 ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super Computer) 

ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ดังภาพท่ี 1.7 เป็นคอมพิวเตอร์ท่ีมีขนาดใหญ่และมีประสิทธิภาพ  
สูงท่ีสุดในประเภทของคอมพิวเตอร ์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์มีซีพียูจ านวนนับพันตัว สามารถประมวลผล
ชุดค าส่ังได้หลายล้านค าส่ังต่อวินาที เหมาะกับงานท่ีมีความซับซ้อนสูงมาก เช่น งานด้านวิทยาศาสตร์ 
งานด้านวิศวกรรมศาสตร์ งานด้านพยากรณ์อากาศ และงานด้านวิจัยนิวเคลียร์ เป็นต้น  

 
 
 

 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 1.7 : ซเูปอร์คอมพิวเตอร์ 
ที่มา : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/IBM_Blue_Gene_P_supercomputer.jpg 

 

3.2 เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer) 
เมนเฟรมคอมพิวเตอร์เป็นคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพด้อยกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ 

นิยมน ามาใช้ในงานภาคธุรกิจขนาดใหญ่ดังภาพท่ี 1.8 เช่น ธนาคาร บริษัทประกันภัยและสายการบิน
น ามาใช้เพื่อประมวลผลแบบรวมศูนย์ ด้วยการจัดต้ังเป็นเครื่องแม่ข่ายเพื่อบริการเครื่องลูกข่ายท่ีมี  
การเช่ือมต่อถึงกันนับพันเครื่อง เป็นต้น มีความเร็วในการประมวลผลกว่าพันล้านค าส่ังต่อวินาที 
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ภาพที่ 1.8 : เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ 

ที่มา : http://www.trendinginsocial.com/wp-content/uploads/2015/01/ibm-zec12.jpg 
 

3.3 มินิคอมพิวเตอร์ (Mini Computer) 
มินิคอมพิวเตอร์เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดกลาง มีประสิทธิภาพในการท างานด้านความเร็ว

ความสามารถในการประมวลผลน้อยกว่าเมนเฟรมคอมพิวเตอร์แต่สูงกว่าไมโครคอมพิวเตอร์ และยัง
รองรับการท างานจากผู้ใช้ได้หลายคนในการท างานท่ีแตกต่างกันดังภาพท่ี 1.9 เช่น บริษัทท่ีให้บริการ
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี ตลาดหลักทรัพย์ สถานศึกษา การจองห้องพักของโรงแรม  เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 1.9 : มินิคอมพิวเตอร์ 
ที่มา : http://www.trendinginsocial.com/wp-content/uploads/2015/01/ibm-zec12.jpg 
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3.4 ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer) 
ไมโครคอมพิวเตอร์ดังภาพท่ี 1.10 เป็นคอมพิวเตอร์ระดับเล็กเมื่อเทียบกับคอมพิวเตอร์

ประเภทต่าง ๆ ตามท่ีได้กล่าวมา เป็นคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพน้อยท่ีสุดแต่ได้รับความนิยมมาก
ท่ีสุดโดยได้น ามาใช้เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและในองค์กรต่าง ๆ แบ่งได้เป็น 4 ชนิด คือ 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 1.10 : ไมโครคอมพิวเตอร์ 

ที่มา : https://cdn-images-1.medium.com/max/800/1*VfLnu3rkQCRGSF_CN0deXQ.png 
 

3.4.1 เดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์ (Desktop Computer)  
เป็นคอมพิวเตอร์ท่ีมีขนาดเล็ก และน ามาใช้งานเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลท าให้

เรียกอีกอย่างว่า พีซีคอมพิวเตอร์ (PC : Personal Computer) หรือเรียกส้ัน ๆ ว่า คอมพิวเตอร์ 
(Computer) แต่ใหญ่เกินไปส าหรับการพกพา  

3.4.2 โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ (Notebook Computer)  
มีคุณลักษณะท่ีดีคือ น้ าหนักเบา เหมาะในการพกพาไปในสถานท่ีต่าง ๆ 

เนื่องจากสามารถเก็บไว้ในกระเป๋าเอกสารได้ เรียกอีกอย่างว่า แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ (Laptop 
Computer) หรือคอมพิวเตอร์พกพา 

3.4.3 แท็ปเล็ตพีซี (Tablet PC)  
เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลท่ีสามารถพกพาได้สะดวกและใช้หน้าจอสัมผัสในการ

ท างานเป็นอันดับแรก ออกแบบให้สามารถท างานได้ด้วยตัวมันเองและได้รวมการท างานทุกอย่างไว้ใน
จอสัมผัสโดยใช้ปากกาสไตลัส หรือปลายนิ้ว ในการเลือกหรือส่ังงานแทนการใช้คีย์บอร์ดและเมาส์ มี
อุปกรณ์ไร้สายส าหรับการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่าย 
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3.4.4 ปาล์มคอมพิวเตอร์ (Palm Computer)  
เป็นคอมพิวเตอร์มือถือ (Handheld Computer) ประกอบด้วยปากกา การรู้จัก

จดจ าลายมือ เครื่องมือส าหรับจัดการกับงานส่วนตัวและการส่ือสาร ปัจจุบันผู้ผลิตได้น าเทคโนโลยีนี้
ผนวกเข้ากับแท็ปเล็ตพีซีซึ่งได้รับความนิยมอย่างมาก 

 

4. หลักการท างานของคอมพิวเตอร์ 
หลักการท างานของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยการท างานตามกระบวนการท างาน ได้แก่ 

หน่วยน าเข้าข้อมูลซึ่งจะน าเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และส่งข้อมูลให้กับหน่วยประมวลผลเพื่อท า
การประมวลผลข้อมูลให้ได้ผลลัพธ์ตามท่ีต้องการ และมีการจัดเก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้ในหน่วยจัดเก็บ
ข้อมูล และส่งผลลัพธ์ไปยังหน่วยแสดงผลข้อมูล ดังภาพท่ี 1.11 ซึ่งมีรายละเอียดการท างานและ
หลักการท างานของคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 1.11 : กระบวนการท างานของคอมพิวเตอร์ 

ที่มา : ชูเกียรติ คันฉ่อง, 2559 
 

4.1 หน่วยน าเข้าข้อมูล (Input Unit)  
คอมพิวเตอร์เริ่มต้นด้วยการน าเข้าข้อมูลสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ ผ่านทางอุปกรณ์น าเข้า

ชนิดต่าง ๆ เช่น คีย์บอร์ดเพื่อพิมพ์ข้อความหรืออักขระ เมาส์เพื่อคลิกส่ังงาน เป็นต้น 
4.2 หน่วยประมวลผล (Processing Unit)  

น าข้อมูลท่ีได้รับมาจากหน่วยน าเข้าข้อมูล แล้วท าการประมวลผลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์
ตามท่ีต้องการ เช่น น าข้อมูลมาหาผลรวม น าข้อมูลมาจัดกลุ่ม น าข้อมูลมาหาค่ามากท่ีสุดหรือน้อย
ท่ีสุด เป็นต้น มีการติดต่อรับ-ส่งข้อมูลกับหน่วยจัดเก็บข้อมูล และเมื่อประมวลผลเสร็จจะส่งผลลัพธ์ไป
ยังหน่วยแสดงผลข้อมูล 

หน่วยน าเขา้ข้อมูล หน่วยแสดงผลข้อมูล 

หน่วยจัดเก็บข้อมูล 

   หน่วยความจ าส ารอง 

หน่วยจัดเก็บข้อมูล   
   หน่วยความจ าหลัก 

หน่วยประมวลผล 
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4.3 หน่วยแสดงผลข้อมูล (Output Unit)  
เป็นการน าผลลัพธ์ท่ีได้หลังจากการประมวลผลมาแสดงให้ผู้ใช้ทราบทางอุปกรณ์

แสดงผล เช่น จอภาพ ล าโพง และพริ้นเตอร์ เป็นต้น 
4.4 หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Storage Unit)  

คอมพิวเตอร์จะท าการจัดเก็บข้อมูลลงในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล เช่น หน่วยความจ าหลัก
คือ แรม หน่วยความจ าส ารอง คือ ฮาร์ดดิสก์ แฟลชไดร์ฟ แผ่นซีดี/ดีวีดี เป็นต้น  

 

5. คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ 
คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ท่ีจะแสดงถึงความแตกต่างของคอมพิวเตอร์เมื่อเปรียบเทียบกับ

คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ จะพิจารณาจากคุณลักษณะของ ขนาดข้อมูล ความเร็วของซีพียู และความจุ
ของแรม ตามรายละเอียดดังนี้ 

5.1 ขนาดข้อมูล (Word Size) 
เวิร์ด คือหน่วยข้อมูลจากการน ากลุ่มบิตหลาย ๆ บิตมารวมกันเป็นเวิร์ด ซึ่งหนึ่งเวิร์ด

อาจมีขนาด 16 บิต หรือ 32 บิต ก็ได้ ดังนั้นหากขนาดข้อมูลใหญ่ นั่นหมายถึง คอมพิวเตอร์จะมี
ความสามารถในการรับส่งข้อมูลระหว่างกันได้มากขึ้น เช่น หากมีการรับส่งข้อมูลท่ีมีขนาด 64 บิต นั่น
หมายความว่า ถ้าระบบคอมพิวเตอร์เครื่องใดมีขนาดเวิร์ดเพียง 16 บิต ก็จะต้องรับส่งกันถึง 4 รอบ
ด้วยกัน แต่ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ 32 บิต ก็จะรับส่งเพียง 2 รอบ แต่หากเป็นระบบคอมพิวเตอร์แบบ 
64 บิต ก็จะรับส่งข้อมูลกันเพียงรอบเดียวเท่านั้น 

ในการน าข้อมูลไปใช้มีระดับโครงสร้างของข้อมูล (Data Structure) ดังนี ้
5.1.1 บิต (Bit)  

บิต คือ ข้อมูลท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุด เป็นข้อมูลท่ีเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจ
และน าไปใช้งานได้ ได้แก่ เลข 0 หรือ เลข 1 เท่านั้น 

5.1.2 ไบต์ (Byte)  
ไบต์ หรือ อักขระ (Character) ได้แก่ ตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์พิเศษ เช่น 

0, 1, …, 9, A, B, …, Z ซึ่ง 1 ไบต์เท่ากับ 8 บิต หรือ ตัวอักขระ 1 ตัว เป็นต้น 
5.1.3 ฟิลด์ (Field)  

ฟิลด์ ได้แก่ ไบต์ หรือ อักขระต้ังแต่ 1 ตัวขึ้นไปรวมกันเป็นฟิลด์ เช่น เลข
ประจ าตัว (ID) ช่ือพนักงาน (Name) เป็นต้น 

5.1.4 เรคคอร์ด (Record)  
เรคคอร์ด ได้แก่ ฟิลด์ต้ังแต่ 1 ฟิลด์ขึ้นไป มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องรวมกันเป็น

เรคคอร์ด เช่น ช่ือ-สกุล เลขประจ าตัว ข้อมูลของพนักงาน 1 คน เป็น 1 เรคคอร์ด เป็นต้น 
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5.1.5 ไฟล์ (File)  
ไฟล์ หรือ แฟูมข้อมูล ได้แก่ เรคคอร์ดหลาย ๆ เรคคอร์ดรวมกัน ซึ่งเป็นเรื่อง

เดียวกัน เช่น ข้อมูลของประวัติพนักงานแต่ละคนรวมกันท้ังหมดเป็นไฟล์หรือแฟูมข้อมูลเกี่ยวกับ
ประวัติพนักงานของบริษัท เป็นต้น 

5.1.6 ฐานข้อมูล (Database)  
ฐานข้อมูล คือ การเก็บรวบรวมไฟล์ข้อมูลหลาย ๆ ไฟล์ท่ีเกี่ยวข้องกันมารวม  

เข้าด้วยกัน เช่น ไฟล์ข้อมูลของแผนกต่าง ๆ มารวมกัน เป็นฐานข้อมูลของบริษัท เป็นต้น 
5.2 ความเร็วของซีพียู 

หมายถึงความสามารถในการประมวลผลของซีพียู มีหน่วยวัดความเร็ว ดังนี้ 
5.2.1 กิกะเฮิรตซ์ (Gigahertz : GHz)  

เป็นหน่วยวัดความเร็วของคอมพิวเตอร์ โดยความเร็วท่ี 1 MHz ต่อสัญญาณ
นาฬิกา หมายถึงจ านวนบิต (16, 32 หรือ 64) ท่ีถูกด าเนินการได้อย่างน้อยหนึ่งล้านครั้งต่อวินาที  ใน
ปัจจุบันความเร็วของซีพียูอยู่ท่ีระดับหนึ่งพันล้านครั้งต่อวินาที หรือ GHz ดังภาพท่ี 1.12 เช่น 
ความเร็วของซีพียู Intel Core 2 QUAD มีความเร็ว 2.83 GHz เป็นต้น 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.12 : ความเร็วของซีพียู 
ที่มา : ชูเกียรติ คันฉ่อง, 2559 

 
5.2.2 มิปส์ (Million of Instructions Per Second : MIPS)  

เป็นหน่วยวัดความเร็วท่ีถูกน ามาใช้กับคอมพิวเตอร์ระดับกลางขึ้นไป โดยอย่าง
น้อยในเวลา 1 วินาที ซีพียูจะต้องประมวลผลได้จ านวนล้านค าส่ัง 

5.2.3 ฟล็อป (Floating Point Operations Per Second : FLOPS)  
เป็นหน่วยวัดความเร็วที่น ามามาใช้กับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ โดยไม่ค านึงถึงจ านวน

ค าส่ังท่ีถูกประมวลผล แต่จะวัดจากงานท่ีปฏิบัติการ โดยท่ีซูเปอร์คอมพิวเตอร์ท่ัวไปจะปฏิบัติการได้ 
30 - 100 GFLOPS (Gigaflops) โดยท่ี 1 GFLOP จะเท่ากับ 1 พันล้าน FLOPS 

2.83 
GHz 
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5.3 ความจุของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 
ความจุของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage capacity) เป็นตัวบ่งช้ีถึงสมรรถนะของ

คอมพิวเตอร์ได้ เช่น ถ้าหากความจุของแรมมีขนาดความจุสูง จะท าให้สามารถจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ใน
การประมวลผลหรือรอการประมวลผลได้มาก ส่งผลให้คอมพิวเตอร์มีสมรรถนะในการท างานท่ีเร็วขึ้น
หรือฮาร์ดดิสก์ท่ีมีขนาดความจุสูงท าให้เก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้จ านวนมาก ดังภาพท่ี 1.13 ฮาร์ดดิสก์มี
ความจุ 1 TB 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1.13 : ความจุของฮาร์ดดิสก์ 

ที่มา : ชูเกียรติ คันฉ่อง, 2559 

 
แสดงหน่วยวัดความจุของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ได้ดังนี้ 
5.3.1 ไบต์ (Byte : B) 

ย่อมาจาก BinarY digiT Eight เป็นจ านวนของหน่วยความจ าขนาด 8 บิต (bit) 
ท่ีใช้เก็บตัวอักขระ 1 ตัว จะเป็นตัวอักษรหรือตัวเลขก็ได้  

5.3.2 กิโลไบต์ (Kilobyte : KB) 
เนื่องจากไบต์แทนค่าหน่วยความจ าได้น้อยมาก จึงน าหน่วยความจ ามารวมเป็น

กลุ่มกิโลไบต์ โดยขนาด 1 KB มีค่าเท่ากับ 1,024 B  
5.3.3 เมกะไบต์ (Megabyte : MB) 

ขนาด 1 MB มีค่าเท่ากับ 1,024 KB หรือ 1,048,576 B  
5.3.4 กิกะไบต์ (Gigabyte : GB) 

ขนาด 1 GB มีค่าเท่ากับ 1,024 MB หรือ 1,073,741,824 B เป็นหน่วยวัดความจุ
ของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลท่ีใช้กับคอมพิวเตอร์ยุคปัจจุบัน  

5.3.5 เทอราไบต์ (Terabyte : TB) 
ขนาด 1 TB มีค่าเท่ากับ 1024 GB หรือ 1,099,511,627,776 B เป็นหน่วยความจุ

ของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลท่ีใช้กับคอมพิวเตอร์ยุคปัจจุบัน 
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6. การน าคอมพิวเตอร์ไปใช้งาน 
ปัจจุบันคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือส าคัญต่อการประกอบอาชีพได้มีการน าไปใช้งานทางด้าน

ต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง เนื่องจากคอมพิวเตอร์มีอยู่หลายระดับ หลายขนาด และมีขีดความสามารถท่ี
หลากหลาย โดยแม้ว่าในปัจจุบัน เทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์จะมีการพัฒนาสูงมากขึ้นแต่กลับมีราคา
ท่ีถูกลง ดังนั้นคอมพิวเตอร์จึงถูกน ามาใช้งานในทุก ๆ ด้าน  

องค์กรต่าง ๆ ท้ังภาคราชการ ภาคเอกชน หรือบุคคลต่าง ๆ ได้มีการน าคอมพิวเตอร์ไป
ประยุกต์ใช้งานในหลายด้านด้วยกัน เช่น ด้านการแพทย์ ดังภาพท่ี 1.14 ด้านการวิเคราะห์สภาพ
ภูมิอากาศ ด้านการวิเคราะห์สภาพการจราจร ระบบการจ่ายรายเดือน ระบบควบคุมบัญชี ระบบ
สินค้าคงคลัง ระบบควบคุมงานผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ระบบงานด้านเอกสาร การวิจัยพัฒนา 
การศึกษา การเกษตร ความบันเทิง เป็นต้น จนน าไปสู่การ แชร์ข้อมูลหรือสารสนเทศร่วมกัน ท้ังใน
ระดับองค์กร และชุมชนออนไลน์ (Social Network)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.14 : การน าคอมพิวเตอร์ไปใช้งานด้านการแพทย์ 
ที่มา : http://csmju.jowave.com/cs100_v2/lesson5-9.html 

 
โดยคอมพิวเตอร์มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1) คอมพิวเตอร์มีความเร็วสูงในการประมวลผล 
2) คอมพิวเตอร์มีความแม่นย าสูง โดยเฉพาะงานค านวณท่ีมีความซับซ้อน 
3) คอมพิวเตอร์มีความเท่ียงตรง ท่ีท างานซ้ า ๆ หลายรอบก็จะได้ผลลัพธ์ที่ตรงกันเสมอ 
4) คอมพิวเตอร์มีความถูกต้อง เช่ือถือได้ โดยคอมพิวเตอร์จะท างานโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย 

เมื่อเทียบกับการท างานของมนุษย์ ซึ่งมีโอกาสผิดพลาดสูงกว่า จากอาการเหนื่อยล้า หรือจากการ
ท างานหนัก ซึ่งต้องใช้เวลาพักผ่อน 

5) คอมพิวเตอร์มีความจุสูง สามารถจัดเก็บหรือส ารองข้อมูลได้อย่างไม่จ ากัด 
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7. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะ

แนวทางในการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด ต้ังแต่ก่อนมีวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ
และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง
และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
ปรัชญาท่ีช้ีถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับครอบครัว 
ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์  

ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องมี
ระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงท้ังภายนอก
และภายใน ท้ังนี้จะต้องอาศัยความรู้ ความรอบคอบ ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาต่าง ๆ มา
ใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของ
คนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีจิตส านึกคุณธรรม มี
ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ ท่ีเหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มี
สติปัญญาและความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและ
กว้างขวางทางด้านวัตถุ สังคม ส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรม ดังภาพท่ี 1.15 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1.15 : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่มา : แนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือสร้างความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต
ส าหรับนักเรียน นักศึกษา. 
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7.1 กรอบแนวคิด  
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาการด ารงอยู่ในการปฏิบัติตน (Economic 

Life Guiding Principle) โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้
ได้ตลอดเวลา เป็นการมองโลกเชิงระบบท่ีมีลักษณะพลวัต (Dynamic) มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและ
วิกฤต เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา (Sustainability) 

7.2 คุณลักษณะ  
 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติในทางท่ีควรจะเป็น (Normative Prescription)

สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ (Scalable) โดยมีแนวคิดทางสายกลาง 
(Middle Path) เป็นหัวใจส าคัญของกรอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทางสายกลางในท่ีนี้
หมายถึงวิธีการ (Means) หรือ การกระท าท่ีพอประมาณบนพื้นฐานของความมีเหตุผลและสร้าง
ภูมิคุ้มกันท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

7.3 ค านิยาม  
 ความพอเพียง (Sufficiency) ประกอบด้วยคุณลักษณะ 3 ประการ และเงื่อนไข 2 

ประการ ซึ่งมีความสัมพันธ์ควบคู่กันไป น าไปสู่แนวทางการปฏิบัติท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนต่อ
สังคมโดยรวม ได้แก่ 

7.3.1 ความพอประมาณ (Moderation)  
หมายถึงความพอดีท่ีไม่มากเกินไป และไม่น้อยเกินไปในมิติต่าง ๆ ของการ

กระท า หรือความพอใจในส่ิงท่ีสมควรในปริมาณท่ีเหมาะสม ไม่น้อยเกินไปจนก่อให้เกิดความขัดสน
และไม่มากเกินไปจนฟุุมเฟือยจนเกินก าลังของตน 

7.3.2 ความมีเหตุผล (Reasonableness)  
หมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอประมาณในมิติต่าง ๆ จะต้องเป็นไป

อย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการ
กระท านั้น ๆ อยา่งรอบคอบและถูกต้องบนพื้นฐานของความรู้คู่คุณธรรม 

7.3.3 การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี (Self - Immunity)  
หมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการ

เปล่ียนแปลงด้านต่าง ๆ การกระท าท่ีสามารถเรียกว่า พอเพียง (Systematic and Dynamic 
Optimum) มิใช่การค านึงถึงเหตุการณ์และผลในปัจจุบันเท่านั้นแต่จ าเป็นต้องค านึงถึงความเป็นไปได้
ของสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย 

7.3.4 เงื่อนไข (Condition) 
การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับความพอเพียงนั้นต้อง

ประกอบด้วยส่ิงต่อไปนี้ 
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เงื่อนไขท่ี ๑ ความรู้ (Set of Knowledge) ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับ
วิชาการต่าง ๆ อย่างรอบด้าน ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงสัมพันธ์
กัน (เพื่อการวางแผน) และความระมัดระวังในการน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติทุกขั้นตอน 

เงื่อนไขท่ี ๒ คุณธรรม (Ethical Qualification) ประกอบด้วยคุณธรรมท่ีจะต้อง
เสริมสร้างให้จิตใจ มีความตระหนักในคุณธรรมและความซื่อสัตย์ และมีคุณธรรมในการด าเนินชีวิต
โดยเน้นความอดทน ความเพียร สติปัญญา และความรอบคอบ 

7.3.5 แนวทางปฏิบัติและผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
การน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้จะท าให้เกิดท้ังวิธีการพัฒนา 

(Development Path) และผลการพัฒนา (Development Goal) ท่ีสมดุล (Balance) และพร้อม
รับต่อการเปล่ียนแปลงในทุกด้านท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม ความรู้ เทคโนโลยี น าไปสู่ความ
ยั่งยืนของการพัฒนาหรือความด ารงอยู่อย่างต่อเนื่อง (Sustainability) เกิดความสมดุลใน 4 มิติ คือ 
ด้านวัตถุ ด้านสังคม ด้านส่ิงแวดล้อม และด้านวัฒนธรรม  

จึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า ปัญหาการทุจริตเกิดจากพฤติกรรมของคนในสังคม หากคนใน
สังคมไม่ว่าจะเป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดหรือประกอบอาชีพใดก็ตาม เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยา
วิชาชีพ รู้บทบาทหน้าท่ีของตน ท าหน้าท่ีของตนอย่างซื่อสัตย์สุจริต รู้จักแยกประโยชน์ส่วนตนออก
จากประโยชน์ส่วนรวมและด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว สังคมนั้นก็จะอยู่
ร่วมกันอย่างเป็นปกติสุขด้วยความช่วยเหลือเกื้อกูล ไร้การละเมิดสิทธิ การเอารัดเอาเปรียบกันและ
ปราศจากการทุจริต 
 
หมายเหตุ 

จากหนังสือ แนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อสร้างความตระหนักรู้และมีส่วนร่วม
ในการปูองกันการทุจริตส าหรับนักเรียน นักศึกษา. ส านักปูองกันการทุจริตภาคการเมือง ส านักงาน 
ป.ป.ช. 
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สรุปท้ายหน่วยการเรียน 
หน่วยที่ 1 หลักการของระบบคอมพิวเตอร์ 

 
ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเป็นอุปกรณ์ท่ีจะต้องน ามาประกอบเช่ือมต่อเข้า

ด้วยกันเพื่อให้ฮาร์ดแวร์ท างานร่วมและสัมพันธ์กันเป็นระบบ มีท้ังท่ีติดต้ังอยู่ภายในเคสและภายนอก
เคส สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ หน่วยน าเข้าข้อมูล หน่วยประมวลผล หน่วยเก็บข้อมูล 
และหน่วยแสดงผล 

คอมพิวเตอร์สามารถแบ่งประเภทออกได้เป็น 4 ประเภทตามประสิทธิภาพในการน าไปใช้
งานคือ ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ มินิคอมพิวเตอร์ และไมโครคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีการ
น าคอมพิวเตอร์ไปใช้ประโยชน์ใน องค์กร บริษัท การใช้งานส่วนบุคคล เพราะมีความเร็วสูง มีความ
แม่นย าสูง มีความเท่ียงตรง มีความถูกต้อง เช่ือถือได้ และมีความจุสูง 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัส
ช้ีแนะแนวทางในการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจาก
การเปล่ียนแปลงท้ังภายนอกและภายใน เป็นปรัชญาท่ีช้ีถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหาร
ประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง  
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ใบงานท่ี 1.1 
วิชาคอมพิวเตอร์และการบ ารุงรักษา รหัสวิชา 2204 – 2005 

หน่วยที่ 1หลักการของระบบคอมพิวเตอร์ 
 
1. จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

1) บอกความหมายของระบบคอมพิวเตอร์ได้ 

2) บอกองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ได้ 

3) บอกประเภทของคอมพิวเตอร์ได้ 

4) อธิบายหลักการท างานของคอมพิวเตอร์ได้ 

5) บอกคุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 

6) บอกการน าคอมพิวเตอร์ไปใช้งานได้ 

7) บอกความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

2. วัสดุ/อุปกรณ ์
1) เอกสารประกอบการสอนวิชา คอมพิวเตอร์และการบ ารุงรักษา รหัสวิชา 2204-2005 
2) เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ต 
3) เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 
4) ส่ือประกอบการสอน ได้แก่ ส่ือของจริง ส่ือมัลติมีเดีย 
5) กระดาษขาวเทา 
6) ปากกาเมจิก 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   
สอนสัปดาห์ท่ี 1 โดยใช้เวลาในการปฏิบัติงาน 70 นาที 
1) แบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ กลุ่มละ 4 – 5 คน คัดเลือกประธาน เลขานุการ 
2) ส่งตัวแทนจับฉลากเพื่อรับผิดชอบตามหัวข้อดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 
กลุ่มท่ี 2 หลักการท างานของคอมพิวเตอร์ 
กลุ่มท่ี 3 การจ าแนกประเภทและความแตกต่างของเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ประเภท 
กลุ่มท่ี 4 บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 
กลุ่มท่ี 5 คุณลักษณะท่ีมีความแตกต่างในระบบคอมพิวเตอร์ 
กลุ่มท่ี 6 การน าคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้งานทางด้านต่าง ๆ 
กลุ่มท่ี 7 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3) ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มศึกษาเอกสารประกอบการสอนหน่วยท่ี 1 เรื่อง หลักการของระบบ
คอมพิวเตอร์ ตามหัวข้อท่ีได้รับมอบหมาย ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือและอินเทอร์เน็ต  

4) ร่วมกันระดมความคิด และเขียนสรุปเนื้อหา ลงบนกระดาษ 
5) ใหตั้วแทนกลุ่มน าเสนอผลงาน กลุ่มละไม่เกิน 5 นาที 
6) ร่วมกันอภิปราย ซักถาม ปัญหา ข้อสงสัยและสรุปเนื้อหาพร้อมกับเพื่อนและครูผู้สอน 

4. ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน 

1) ตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ และระบบไฟฟูา

ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ก่อนลงมือปฏิบัติงาน 

2) สอบถามและปรึกษาครูผู้สอนในกรณีท่ีไม่แน่ใจหรือไม่เข้าใจ 

3) ห้ามเล่นกันในขณะปฏิบัติงาน ดูแลรักษาความเป็นระเบียบ รักษาความสะอาดบริเวณ

ปฏิบัติงานและบริเวณรอบ ๆ 

5. การประเมินผล 
1)  จากผลงานใบงานท่ี 1.1 

2)  จากการให้ความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่มและเพื่อนในห้องเรียน 

3)  การร่วมแสดงความคิดเห็นตอบข้อซักถามร่วมกัน 

4)  เจตคติท่ีดีตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักความพอประมาณ หลักความมี

เหตุผล หลักความมีภูมิคุ้มกัน ภายใต้เงื่อนไข ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) คุณธรรม (ซื่อสัตย์ 

สุจริต อดทน เพียร มีสติ ปัญญา) พิจาณาจากการเข้าเรียนและปฏิบัติงาน 

6. หมายเหตุ 

 ศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับหลักการของระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมได้จาก 

1) http://www.chaipat.or.th/site_content/34-13/3579-2010-10-08-05-24-

39.html 

2) http://www.kroocom.net/web/index.php/2014-11-07-06-45-49 

3) https://sites.google.com/site/teachermoomeng/khxmphiwtexr-beuxng-

tn/hlak-kar-thangan-khxng-khxmphiwtexr 

4) https://www.youtube.com/ 
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แบบประเมินใบงานท่ี 1.1 
วิชาคอมพิวเตอร์และการบ ารุงรักษา รหัสวิชา 2204–2005 

หน่วยที่ 1 หลักการของระบบคอมพิวเตอร์ 
 
ชื่อเร่ืองการน าเสนอผลงาน..................................................................................................... ....... 
กลุ่มที่...............ชื่อกลุ่ม........................................................................................... ...................... 
ชื่อสมาชิก 1............................................................. 2....................................................... 
  3............................................................. 4....................................................... 
  5............................................................. 6....................................................... 
 

ท่ี รายการประเมิน 
คะแนน 

หมายเหตุ 
5 4 3 

1 การเตรียมความพร้อม     
2 ความถูกต้อง ครบถ้วนของเนื้อหา     
3 รูปแบบการน าเสนอ     
4 ความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่ม     
5 การตรงต่อเวลา     
6 ความสนใจของผู้ฟัง     

 
 
 ผู้ประเมิน.....................................................
            (...................................................) 
      ................./..................../............. 
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เกณฑ์การประเมินใบงานท่ี 1.1 
การให้ระดับคุณภาพ 
1. การเตรียมความพร้อม 

5 คะแนน = มีการจัดเตรียมสถานท่ี ส่ือ/อุปกรณ์ไว้อย่างพร้อมเพรียง 
4 คะแนน = มีส่ือ/อุปกรณ์พร้อมแต่ขาดการจัดเตรียมสถานท่ี 
3 คะแนน = ส่ือ/และอุปกรณ์ไม่เพียงพอ 

2. ความถูกต้องของเนื้อหา 
5 คะแนน = มีสาระส าคัญครบถ้วน มีการจับประเด็นท่ีส าคัญของเนื้อหาครบถ้วนชัดเจน 
4 คะแนน = มีสาระส าคัญครบถ้วน มีการจับประเด็นท่ีส าคัญของเนื้อหาไม่ครบถ้วน 
3 คะแนน = มีสาระส าคัญครบถ้วน ขาดการจับประเด็นท่ีส าคัญของเนื้อหา 

3. รูปแบบการน าเสนอ 
5 คะแนน = มีรูปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสม มีการใช้เทคนิคท่ีแปลกใหม่ 

     ใช้ส่ือและเทคโนโลยีประกอบการน าเสนอท่ีน่าสนใจ 
4 คะแนน = เทคนิคการน าเสนอใช้การน าเสนอแบบบรรยายท่ีไม่มีส่ือประกอบ 
3 คะแนน = เทคนิคการน าเสนอไม่น่าสนใจ ขาดการสรุปประเด็นเรื่องส าคัญ 

4. ความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่ม 
5 คะแนน = สมาชิกทุกคนมีบทบาทและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
4 คะแนน = สมาชิกส่วนใหญม่ีบทบาทและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
3 คะแนน = สมาชิกส่วนน้อยมีบทบาทและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

5. การตรงต่อเวลา 
5 คะแนน = ด าเนินกิจกรรมได้ตามเวลาท่ีก าหนด 
4 คะแนน = ด าเนินกิจกรรมช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดเล็กน้อย 
3 คะแนน = ด าเนินกิจกรรมแล้วเสร็จแต่ขาดความสมบูรณ์ของเนื้อหา 

6. ความสนใจของผู้ฟัง 
5 คะแนน = ผู้ฟังมากกว่าร้อยละ 80 สนใจ และให้ความร่วมมือ 
4 คะแนน = ผู้ฟังร้อยละ 70 – 80 สนใจ และให้ความร่วมมือ 
3 คะแนน = ผู้ฟังน้อยกว่าร้อยละ 70 สนใจ และให้ความร่วมมือ 

 
หมายเหตุ เกณฑ์การผ่าน ผู้เรียนต้องได้คะแนนร้อยละ 60 ข้ึนไป 
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แบบฝึกหัดที่ 1 
หน่วยที่ 1 หลักการของระบบคอมพิวเตอร์ 
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

 
ค าสั่ง : ให้น าขอ้ความท่ีก าหนดไว้ไปเติมลงหน้าข้อท่ีมีความหมายสอดคล้องกัน (ข้อละ 1 คะแนน) 
.......... 1) การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น ต้องพิจารณาเหตุปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
.......... 2) ความพอดีตามอัตภาพและความเหมาะสมกับบริบทและภูมิสังคม 
.......... 3) ต้องอยู่บนพื้นฐานท่ีถูกต้องตามหลักวิชา หลักกฎหมาย และหลักศีลธรรม 
.......... 4) สติเป็นความระลึกรู้ในส่ิงท่ีท าเกิดความยั้งคิดพร้อมรับการเปล่ียนแปลง 
.......... 5) ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป 
.......... 6) จะเป็นการคาดคะเนปัญหาหรือการเปล่ียนแปลงในอนาคตพร้อมหาวิธีแก้ไข 
.......... 7) เตรียมตัวให้พรอ้มรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ 
.......... 8) รู้ทฤษฎี หลักการและข้อมูลท่ีเกี่ยวขอ้งกับเรื่องท่ีคิดและท า 
.......... 9) มิติเกี่ยวขอ้งกับทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นส่ิงจ าเป็นในการ 
 ด าเนินชีวิต 
.......... 10) สภาวะภายในจิตใจของมนุษย์ท่ีเป็นไปในทางถูกต้องดีงาม 
.......... 11) สามารถน าไปใช้ในการคิด การวางแผนและการปฏิบัติให้เหมาะสม ด าเนินไปในทาง 
 สายกลาง 
.......... 12) ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยัน ความอดทน ความเพียร มีสติและรู้จักการแบ่งปนั 
.......... 13) เตรียมแผนส ารองแก้ปัญหาและหาทางออกไว้ จะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้ 
.......... 14) เป็นความเช่ือมโยงขององค์ประกอบต่าง ๆ จนเห็นภาพรวมของเรื่องนั้นและเกิด 
 ความสมดุล 
.......... 15) เป็นทักษะท่ีควรได้รับการฝึกฝนเพราะเป็นฐานในการคิดและปฏิบัติงานทุกอย่าง 
.......... 16) มิติเชิงกายภาพท่ีมนุษย์สร้างหรือประดิษฐ์ขึ้น เช่น ท่ีอยู่อาศัย วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งเงิน 
.......... 17) มิติท่ีต้องอยู่รว่มกัน มีความสัมพันธ์กัน ช่วยเหลือเผ่ือแผ่ มีกฎเกณฑ์ เคารพกฎหมาย 
.......... 18) ความรู้ลึก รู้กว้าง รู้ชัด รู้เท่าทัน และมีสติระลึกรู้ เปน็ความรู้ในระดับสูง 
.......... 19) เป็นมิติท่ีเกี่ยวขอ้งกับค่านิยมของคนในสังคมท่ีเปล่ียนแปลงเหมาะสมคงเอกลักษณ์ 
 ของชุมชนไว ้
.......... 20) มิติท่ีเกี่ยวขอ้งกับการด าเนินชีวิต ศาสนา ความเช่ือ ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมต่าง ๆ 
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แบบฝึกหัดท่ี 2  
หน่วยที่ 1 หลักการของระบบคอมพิวเตอร์ 

*************************************************************************** 
ค าสั่ง : จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ท่ีสุด (ข้อละ 1 คะแนน) 
1. คอมพิวเตอร์ หมายถึง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
2. องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร ์ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
3. พีซีคอมพิวเตอร์ หมายถึงอะไร และตรงกับภาษาอังกฤษว่าอะไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
4. จงจ าแนกประเภทของคอมพิวเตอร์โดยพิจารณาถึงขนาด และขีดความสามารถของคอมพิวเตอร์ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
5. การออกแบบกระบวนการท างานของระบบโปรแกรมต่าง ๆ ให้ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ใช้งานระบบ
โปรแกรมได้ง่ายและสะดวกท่ีสุด เป็นหน้าท่ีของบุคลากรใด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
6. ส่ิงท่ีบ่งบอกถึงความแตกต่างในระบบคอมพิวเตอร์ คือ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
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7. หน่วยเก็บข้อมูล (Storage) แบ่งตามหน้าท่ีได้เป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
8. จงยกตัวอย่างอุปกรณ์ท่ีเป็นหน่วยเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) มา 3 ชนิด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
9. Microsoft Office จัดเป็นโปรแกรมประเภทใด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
10. งานด้านพยากรณ์อากาศการเกิดพายุ ต้องใช้คอมพิวเตอร์ประเภทใด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
************************************************* 
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แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
หน่วยที่ 1 หลักการของระบบคอมพิวเตอร์ 

ค าช้ีแจง 
 ท าเครื่องหมาย / หากนักเรียนมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมหรือท าเครื่องหมาย X หากนักเรียนมี
พฤติกรรมท่ีไม่ตรงกับรายการ 
 
แผนกวิชา…………………………………………………….. 
ระดับช้ัน.............................................................. 
หน่วยที่............................................................... 
ครูผู้สอน.............................................................. 
วันท่ี.............เดือน...............................พ.ศ.......... 

เข้
าเร

ียน
ตร

งเว
ลา

 

แต่
งก

าย
ถูก

ต้อ
งต

าม
ระ

เบี
ยบ

 

มีค
วา

มร
อบ

คอ
บ 

มีค
วา

มอ
ดท

น 

มีค
วา

มข
ยัน

หม
ั่นเ

พีย
ร 

รว
มค

ะแ
นน

 

ท่ี ชื่อ-สกุล 1 1 1 1 1 5 
1        
2        
3        
4        
5        
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เกณฑ์การประเมิน  / = 1 คะแนน  X = 0 คะแนน 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
หน่วยที่ 1 หลักการของระบบคอมพิวเตอร์ 

ค าชี้แจง  
1. แบบทดสอบท้ังหมดมี 15 ข้อ คิดเป็นคะแนน 15 คะแนน 
2. ใหน้ักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงค าตอบเดียวแล้วท าเครื่องหมายกากบาท (X)  
    ลงในกระดาษค าตอบ 
3. แบบทดสอบมี 4 ตัวเลือก คือ ก, ข, ค,  และ ง  
4. ใช้เวลาในการท าแบบทดสอบ 15 นาที 

 
1. องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยอะไรบ้าง 

ก. ฮาร์ดแวร์ โปรแกรม ข้อมูลและกระบวนการท างาน 
ข. ฮาร์ดแวร์ โปรแกรม ข้อมูล และโปรแกรมเมอร์ 
ค. ฮาร์ดแวร์ โปรแกรม บุคลากร และข้อมูล 
ง. ฮาร์ดแวร์ และโปรแกรม 

2. หน่วยประมวลผลกลาง หรือซีพียู จัดอยู่ในส่วนใดของระบบคอมพิวเตอร์ 
ก. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลส ารอง ข. อุปกรณ์ต่อพ่วง 
ค.  โปรแกรม ง. ฮาร์ดแวร์ 

3. ข้อใดอธิบายความหมายของ ระบบคอมพิวเตอร์ ได้ถูกต้องท่ีสุด 
ก. อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ ท่ีเช่ือมการท างานเข้าด้วยกัน โดยได้มีการก าหนด

ค าส่ัง ชุดค าส่ัง และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ท าหน้าท่ีประมวลผล
ข้อมูลโดยอัตโนมัติ 

ข. ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการก าหนดอย่างชัดเจนไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสาร ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการอื่น ๆ 

ค. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีความสามารถในการประมวลผลแบบอัตโนมัติ 
ง. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีมองเห็นและจับต้องสัมผัสได้ท้ังหมด 

4. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใด ท าหน้าท่ีเป็นจุดศูนย์กลางในการเช่ือมต่ออุปกรณ์เข้าด้วยกัน 
ก. เมนบอร์ด ข. ซีพียู 
ค.  แรม ง. เคส 

5. ระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 จัดเป็นโปรแกรมประเภทใด 
ก. ดีไวซ์ไดร์ฟเวอร์ ข. โปรแกรมระบบ 
ค.  โปรแกรมยูทิลิต้ี ง. โปรแกรมประยุกต์  
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6. โปรแกรมควบคุมการท างานของพริ้นเตอร์ จัดเป็นโปรแกรมประเภทใด 
ก. ดีไวซ์ไดร์ฟเวอร์ ข. โปรแกรมระบบ 
ค.  โปรแกรมยูทิลิต้ี ง. โปรแกรมประยุกต์  

7. ระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 มีหน้าท่ีส าคัญอย่างไร 
ก. เป็นตัวกลางในการให้ผู้ใช้สามารถติดต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ 
ข. ประมวลผลข้อมูลท่ีได้จากขั้นตอนการน าเข้าข้อมูล 
ค. แสดงผลข้อมลูท่ีผ่านการประมวลผลแล้ว 
ง. เก็บข้อมูลส ารองของระบบคอมพิวเตอร์ 

8. โปรแกรมประเภทใด ท าหน้าท่ีบีบอัดข้อมูลให้มีขนาดเล็กเพื่อสะดวกในการจัดเก็บ  
ก. ยูทิลิต้ี ข. เบราว์เซอร์ 
ค.  ดีไวซ์ไดร์ฟเวอร์ ง. ระบบปฏิบัติการ 

9. สมปองมีหน้าท่ีปูอนข้อมูลประจ าวันเข้าสู่ระบบ และยังต้องปฏิบัติงานตามขั้นตอนในคู่มือท างาน
อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ระบบพิมพ์รายงานผลการด าเนินงานประจ าวันแก่ผู้จัดการ “สมปอง” เป็น
บุคลากรด้านใดท่ีเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 
ก. นักวิเคราะห์ระบบ ข. ผู้ดูแลระบบเน็ตเวิร์ก 
ค.  ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ ง. ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ 

10. เมื่อมีการน าระบบ Input, Processing, Output และ Storage เข้าด้วยกันเรียกว่าอะไร 
ก. ระบบปฏิบัติการ ข. ระบบคอมพิวเตอร์ 
ค.  วงจรการประมวลผลข้อมูล ง. วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

11. คอมพิวเตอร์ประเภทใดต่อไปนี้ ท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด 
ก. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ ข. โน๊ตบุ๊คคอมพิวเตอร์ 
ค.  ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ง. มินิคอมพิวเตอร์ 

12. คอมพิวเตอร์ข้อใดต่อไปนี้ จัดอยู่ในประเภทคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
ก. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ ข. โน๊ตบุ๊คคอมพิวเตอร์ 
ค.  ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ง. มินิคอมพิวเตอร์ 

13. หน่วยความจุตามข้อใด ท่ีมีปริมาณสูงท่ีสุด 
ก. KB ข. MB 
ค. GB ง. TB 

14. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ 
ก. มีความคิดสร้างสรรค์ ข. มีความน่าเช่ือถือ 
ค.  มีความแม่นย า ง. มีความเร็วสูง 
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15. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ถูกต้องท่ีสุด 
ก. ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
ข. ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความรู้ ความมีคุณธรรม 
ค.  ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีคุณธรรม 
ง. ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความรู้ 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยที่ 1 หลักการของระบบคอมพิวเตอร์ 

 
1. ข. ฮาร์ดแวร์ โปรแกรม บุคลากร และข้อมูล 
2. ก. ฮาร์ดแวร์ 
3. ง. อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ ท่ีเช่ือมการท างานเข้าด้วยกัน โดยได้มีการ

ก าหนดค าส่ัง ชุดค าส่ัง และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ท าหน้าท่ี
ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ 

4. ง. เมนบอร์ด 
5. ค. โปรแกรมระบบ 
6. ง. ดีไวซ์ไดร์ฟเวอร์ 
7. ง. เป็นตัวกลางในการให้ผู้ใช้สามารถติดต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ 
8. ค. ยูทิลิต้ี 
9. ข. ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ 
10. ค. ระบบคอมพิวเตอร์ 
11. ข. ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ 
12. ค. โน๊ตบุ๊คคอมพิวเตอร์ 
13. ก. TB 
14. ง. มีความคิดสร้างสรรค์ 
15. ค. ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
หน่วยที่ 1 หลักการของระบบคอมพิวเตอร์ 

 
1. ค. ฮาร์ดแวร์ โปรแกรม บุคลากร และข้อมูล 
2. ง. ฮาร์ดแวร์ 
3. ก. อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ ท่ีเช่ือมการท างานเข้าด้วยกัน โดยได้มีการ

ก าหนดค าส่ัง ชุดค าส่ัง และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ท าหน้าท่ี
ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ 

4. ก. เมนบอร์ด 
5. ข. โปรแกรมระบบ 
6. ก. ดีไวซ์ไดร์ฟเวอร์ 
7. ก. เป็นตัวกลางในการให้ผู้ใช้สามารถติดต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ 
8. ก. ยูทิลิต้ี 
9. ค. ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ 
10. ข. ระบบคอมพิวเตอร์ 
11. ค. ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ 
12. ข. โน๊ตบุ๊คคอมพิวเตอร์ 
13. ง. TB 
14. ก. มีความคิดสร้างสรรค์ 
15. ก. ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
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เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1 
หน่วยที่ 1 หลักการของระบบคอมพิวเตอร์ 
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
1) ความมีเหตุผล  
2) ความพอประมาณ  
3) ความมีเหตุผล  
4) ความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  
5) ความพอประมาณ  
6) ความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  
7) ความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  
8) เงื่อนไขความรู ้ 
9) มิติด้านส่ิงแวดล้อม  
10) เงื่อนไขคุณธรรม  
11) ความพอประมาณ 
12) เงื่อนไขคุณธรรม 
13) ความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
14) 4 มิติ 
15) ความมีเหตุผล 
16) มิติด้านวัตถุ 
17) มิติด้านสังคม 
18) เงื่อนไขความรู ้
19) มิติด้านวัฒนธรรม 
20) มิติด้านวัฒนธรรม 
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เฉลยแบบฝึกหัดท่ี 2  
หน่วยท่ี 1 หลักการของระบบคอมพิวเตอร์ 

*************************************************************************** 
1. คอมพิวเตอร์ หมายถึง 

แนวค าตอบ หมายถึง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีความสามารถประมวลผลแบบอัตโนมัติ ท า
หน้าท่ีเหมือนสมองกลใช้ส าหรับการแก้ปัญหาต่าง ๆ ท้ังท่ีง่าย และซับซ้อน โดยวิธีทางคณิตศาสตร์ 
2. องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร ์ประกอบด้วยอะไรบ้าง 

แนวค าตอบ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้ ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, ข้อมูลและ
กระบวนการท างาน, บุคลากร 
3. พีซีคอมพิวเตอร์ หมายถึงอะไร และตรงกับภาษาอังกฤษว่าอะไร 

แนวค าตอบ  หมายถึง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  และตรงกับภาษาอังกฤษว่า PC : Personal 
Computer 
4. จงจ าแนกประเภทของคอมพิวเตอร์โดยพิจารณาถึงขนาด และขีดความสามารถของคอมพิวเตอร์ 

แนวค าตอบ มีอยู่ด้วยกัน 4 ประเภท ดังนี้ ซูเปอร์คอมพิวเตอร์, เมนเฟรมคอมพิวเตอร์, 
มินิคอมพิวเตอร์ และไมโครคอมพิวเตอร์ 
5. การออกแบบกระบวนการท างานของระบบโปรแกรมต่าง ๆ ให้ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ใช้งานระบบ
โปรแกรมได้ง่ายและสะดวกท่ีสุด เป็นหน้าท่ีของบุคลากรใด 

แนวค าตอบ นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) 
6. ส่ิงท่ีบ่งบอกถึงความแตกต่างในระบบคอมพิวเตอร์ คือ 

แนวค าตอบ ประกอบด้วย ดังนี้ ขนาดของข้อมูล, ความเร็วไมโครโปรเซสเซอร์ และขนาด
ของหน่วยความจ า 
7. หน่วยเก็บข้อมูล (Storage) แบ่งตามหน้าท่ีได้เป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง 

แนวค าตอบ แบ่งได้ 2 ประเภท คือ หน่วยเก็บข้อมูลหลักหรือหน่วยความจ าหลัก (Primary 
Storage และหน่วยเก็บข้อมูลส ารอง (Secondary Storage) 
8. จงยกตัวอย่างอุปกรณ์ท่ีเป็นหน่วยเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) มา 3 ชนิด 

แนวค าตอบ ฮาร์ดดิสก์, แผ่นซีดี/ดีวีด ีและแฟลชไดร์ฟ 
9. Microsoft Office จัดเป็นโปรแกรมประเภทใด 

แนวค าตอบ โปรแกรมประยุกต ์(Application Software) 
10. งานด้านพยากรณ์อากาศการเกิดพายุต้องใช้คอมพิวเตอร์ประเภทใด 

แนวค าตอบ ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Supercomputer) 
 


